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ইেতাপূেব� আমােদর আেলাচনা িছল ইরাক এবং শােম �ুেসড আ�মেণর িব�ে� এবং ওয়ািজির�ােন পািক�ানী 

�ফৗজ ও আমিরকানেদর অপরােধর িব�ে� আমােদর করনীয় স�েক�। 

আিম �সখােন এটা �জার িদেয় বেলিছ �য, স�ােসর িব�ে� যুে�র নােম �ুেসড শি��েলা ইসলাম ও 

মুসলমানেদরেক টােগ�ট কেরেছ এবং তারা ইসলাম ও মুসিলমানেদরেক পৃিথবীর বুক �থেক িনি�� কের িদেত 

চাইেছ।  

সুতরাং এই অপশি� �খেত আমরা সকল মুজািহদীনেদর সােথই আিছ যারা আমােদর সােথ স��বহার করেছ 

তােদর সােথ এবং যারা দুব��বহার করেছ তােদর সােথও। যারা আমােদর উপর জুলুম করেছ এবং যারা ইনসাফ 

করেছ, যারা আমােদর স�ান ন� করেছ এবং যারা আমােদর স�ান র�া করেছ ও যারা আমােদর সােথ 

বাড়াবািড় করেছ এবং যারা মধ�মপ�া অবল�ন করেছ। যারা আমােদর অিধকার অ�ীকার করেছ আর যারা �ীকার 

করেছ। যারা আমােদর সােথ অশালীন ভাষায় কথা বলেছ আর যারা আমােদর সােথ সু�র কথা বলেছ- আমরা 

তােদর সকেলর সােথই আিছ। �কননা, িবষয়িট অেনক ��তর, আমােদর মধ�কার সকল সমস�ার উে��। আমরা 

মুসিলম-উ�াহ আজ �ুেসড আ�মেনর িশকার। এখন আমােদর পর�র এেক অপেরর সােথ িবি�� হেয় 

থাকেল চলেব না। আমােদরেক শ�র িব�ে� এক হেত হেব।  

আমার এ আ�ানেক �কউ �যন ভুল ব�াখ�া না �দন �য, আিম এর মাধ�েম বাগদাদীর িখলাফাহ �মেন িনেত 

বলিছ।বরং আিম পূেব�র ন�য় আবারও বলিছ এবং বারবার বলিছ �য, আবু বকর আল বাগদাদীর �খলাফেতর 

�ঘাষনা ভুল, এ �ঘাষণা �� হয়িন। এ �ঘাষনা শরীয়ত স�ত-নয়। আর এটা ‘িখলাফা আলা িমনহািজন 

নুবুওয়াহও’ নয়। তাই তােক বায়আত �দয়া মুসলমানেদর উপর জ�রী িকছু নয়। আর এই �য আমরা �ুেসড 

শ�েদর িব�ে� সকল মুজািহদেদর এক কাতাের এেস উপিনত হেত বলিছ এর মাধ�েম আমরা বাগদাদীেক 

বায়আত িদেত বলিছ না। বরং আমরা এ আ�ান পূেব�ও কেরিছ এবং এখনও করিছ �য, �হ মুসিলম মুজািহদ 

ভােয়রা এেসা আমরা সকেল এক সােথ কাঁেধকাঁধ িমিলেয় এিশয়া, রািশয়া, ইউেরাপ, আি�কা এবং এেদর 

সকেলর �নতা আমিরকার �ুেসডারেদর �মাকািবলা কির। এেসা আমরা এক সােথ ইসরাইেলর �মাকােবলা কির। 

আমােদর �থম িকবলা বাইতুল মাকিদস উ�ার কির। এেসা িবে�র মুসিলম রা��েলার মুরতাদ ধম�িনরেপ� 

সরকার�েলার �মাকােবলা কির। সাধারণ মুসলমানেদর ইসলােমর ছায়াতেল িনেয় আিস। এেসা এ সকল শ�েদর 

অ�র� ব�ু, মুসলমানেদর �গাপন ও �কাশ� শ� ইরােনর �মাকােবলা কির। এবং ইসলাম ও মুসলমানেদর সকল 

শ�েদর িব�ে� এক হেয় ধীেরধীের “িখলাফা আলা িমনহািজন নুবুওয়াহ” �িত�ার িদেক এিগেয় যাই।  

আর এ অধ�ােয় আমার আেলাচনার িবষয় হল,িখলাফাহ আলা িমনহািজন নুবুওয়াহ এবং তার সবেচেয় ���পূণ� 

িকছু িনদশ�ন। এখােন আিম আমার আেলাচনা এেকবােরই সংি�� করেবা। আর �য আেরা িবশদভােব জানেত চায় 

�স �যন িফকেহর িকতাবসমূহ �দেখ �নয়। িবেশষ কের ইসলামী রাজনীিত এবং ইসলামী ইিতহােসর িকতাব�েলা 
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ভালভােব �দেখ �নয়। আিম এখােন সংে�েপ �ধু মূলনীিত�েলা আেলাচনা করব। িব�ািরত নয়। আিম এখােন 

উি�িখত িবষয়েক িনে�া� পাঁচ ভােগ ভাগ কের আেলাচনা করেবা ইনশা-আ�াহ।  

 

১. িখলাফাহ আলা িমনহািজন নুবুওয়াহ কী? 

২. িখলাফাহ আলা িমনহািজন নুবুওয়াহর �ধান �বিশ���েলা কী? 

৩. খলীফা িনব�াচেনর শরয়ী প�িত কী? 

৪. খলীফার �ধান �ণ বা �বিশ�� কী? 

৫. িকছু সংশয় ও �ে�র উ�র। 

 

১. িখলাফাহ আলা িমনহািজন নুবুওয়াহ কী? 

ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল রহ. ‘িখলাফাহ আলা িমনহািজন নুবুওয়াহর’ সং�া কেরেছন এভােব-  

".نبوةٍ  فهي خالفةُ  كانت بالمدينةِ   بيعةٍ  كلُ "  

 ‘মদীনায় �য সকল িখলাফাহ সংঘিটত হেয়েছ তাই িখলাফাতুন নুবুওয়াহ । অথ�াৎ নবুওয়ােতর আদেল িখলাফাহ।’ 

ইমাম জারকাশী রহ. উ� সং�ার সােথ আেরকটু সংযু� কের বেলন, 

َباُعَها ،هو ظَاِهُر َمْذَهِب َأْحَمدَ " ـِّ ت ٍة كانت   :وقال َأْحَمدُ  ،فإن ِعْنَدُه أَنَّ ما َسنَّهُ اْلُخَلَفاءُ الرَّاِشُدوَن ُحجٌَّة َيِجُب ا َع ـْ ي ـَ ب ُكلُّ 

ةٍ  وَّ ـُ ب ـُ ن عَ  ،ِخَالفَةُ  ـْ ي ـَ ب ْعَقْد بها  ـُ ي ْعَد ذلك لم  ـَ ب َة الصِّدِّيِق َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِليٍّ كانت بِاْلَمِديَنِة َو َع ـْ ي ـَ ب "ةٌ َوَمْعُلوٌم َأنَّ  "                               

‘এটাই ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল রহ. এর মাজহাব। তারঁ িনকট খুলাফােয় রােশদীেনর সু�তই হল দলীল; এর 

উপর আমল করা ওয়ািজব। ইমাম আহমদ বেলন, ‘মদীনায় �য সকল বায়আত সংঘিটত হেয়েছ তাই নববী ধারার 

িখলাফাহ। আর এটা জানা কথা �য, মদীনায় �কবল আবু বকর, ওমর , উসমান ও আলী রািয. এর বায়আতই 

সংঘিটত হেয়েছ। এ ছাড়া অন� �কান বায়আত সংগিঠত হয়িন।’ 

সুতরাং �খালাফােয় রােশদীেনর বায়আেতর আেলােক �য িখলাফাহ গঠন হেব তাই ‘িখলাফাহ আলা িমনহািজন 

নবুওয়াহ’। আর �খালাফােয় রােশদীেনর বায়আেতর আেলােক �য বায়আত গঠন হেব না তা িখলাফাহ আলা 

িমনহািজন নুবুওয়াহ নয়। �সটা অন� িকছু। এরপর �সটােক �য নােম খুশী �স নােমই ডাকেত পারেবন। চাইেল 
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তােক রাজত� বলেত পােরন। জবরদখেলর শাসনও বলেত পােরন। িকংবা �সটােক িবশৃ�লা ও ��রত� এবং 

আেরা অেনক িকছুই বলেত পােরন। িক� �সটােক ‘িখলাফাহ আলা িমনহািজন নুবুওয়াহ’ বলেত পারেবন না।  

২. িখলাফাহ আলা িমনহািজন নবুওয়ার ���পূণ� �বিশ�� কী? 

নববী ধারায় িখলাফেতর ���পূণ� �বিশ�� হল: িবচার িবভাগ স�ূণ�ভােব শরীয়ত িনয়ি�ত হেত হেব। শরীয়েতর 

বাইের �কান কাজ হেত পারেব না। জনগণ সব�া�করেণ তার �িত আনুগত� করেব। িযিন খলীফা হেবন িতিন 

জনগণেক এই আয়ােতর উপর আমেলর িনেদ�শ িদেবন। আ�াহ তাআলা বেলন, 

ْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا دُ  ـَ ق ا َكاَن  ُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ إِنََّم ـَ ُهْم َأن ي ـَ ن ـْ ي ـَ ب ُعوا إَِلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم    

‘মুিমনেদর ব�ব� �কবল এ কথাই যখন তােদর মেধ� ফয়সালা করার জেন� আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িদেক 

আ�ান করা হয়, তখন তাঁরা বেল, আমরা �নলাম ও মান� করলাম। আর তারাই সফলকাম।’  

সুতরাং, উ�াহর সব�জন�ে�য় ইমাম, আেলম ও িচ�ানায়কগণ যার ব�াপাের মেন করেবন �য �স আসেল 

শরীয়েতর শাসন �িত�া করেছ না; বরং শরয়ী শাসেনর আ�ানেক �ত�াখ�ান কের তাহেল তােক বায়আত �দয়া 

যােব না এবং �স যিদ শি�র মাধ�েম �মতা দখল কের িনেজেক খলীফা বেল দাবী কের তাহেলও �স খলীফা নয় 

এবং তার শাসন িখলাফাত আলা িমনহািজন নুবুওয়াহ নয়। 

ইমাম মাওয়ারদী রহ. খলীফার দশিট অল�নীয় �বিশে��র কথা উে�খ কেরেছন।  

১. সিঠক- �� আিকদা িব�ােসর সংর�ণ।  

২. িববাদ-িবস�ােদর িন�ি� করণ।  

৩. ব�পকভােব িনরাপ�া িনি�ত করা। 

৪. ইসলােমর �দুদ, িকসাস �িত�া করা । 

৫. সীমাে�র িনরাপ�া িনি�ত করা । 

৬. শ�র িব�ে� িজহাদ অব�াহত রাখা।  

৭. যাকাত ও সি�সূে� �া� স�দ সং�হ করা।  

৮. ভাতা িনধ�ারণ এবং তার সুষম ব�ন। 

৯. �শাসিনক কােজ িয�াদার িনযু� করা। 

১০. সািব�কভােব রা� পিরচালনার তদারিক করা।  
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এরপর মাওয়ারদী রহ. বেলন, ‘ইমাম যখন জনগেণর এ সকল হক আদায় করেব তখন এর মাধ�েম িতিন তাঁর 

উপর আেরািপত আ�াহর হক আদায় করেবন এবং যত�ণ পয�� তার এ অব�া পিরবত�ন না হেব তত�ণ পয�� 

জনসাধারেণর উপর তার দুিট হক থাকেব- ১. তাঁর আনুগত� করা। ২. তােক সাহায� করা।  

সুতরাং �খলাফেতর দাবীদার �লাক যিদ তার িনয়ি�ত অ�েল এ সকল দািয়� িঠকমত আ�াম িদেত না পাের- 

তাহেল �স খলীফা হওয়ার �যাগ� নয়।  

অথচ মুসিলম অ�লসমূেহ তার িনয়ি�ত অ�ল এেকবােরই কম। তাও আবার �সখােন পূণ� িনরাপ�া ব�ব�া 

িনি�ত করেত পােরিন। যাকাত উসূল এবং তা জনগেণর িনকট �প�েছ িদেত স�ম হয়িন। �স পূণ� �েপ এ 

অ�লসমূহ শ�মু� করেত পােরিন। �সখােন তার শি� �িতিনয়ত �াসবৃি� ঘটেছ। তাহেল �স িকভােব ধারণা 

কের �য �স সারা দুিনয়ার সকল মুসিলম �দশসমূেহর খলীফা! 

অেনক মুসিলম ভূিম এমনিক তার িনয়ি�ত অ�লসমূেহও �তা অন� মুজািহদ �েপর কতৃ�� চেল। �সখােন তারা 

শরীয়েতর অেনক �কুম বা�বায়ন করেছ। �যমন, শরীয়েতর িবচারকায� পিরচালনা, আমর িবল মা�ফ-নািহ আিনল 

মুনকার এবং িজহােদর মত ���পূণ� কাজও তারা �সখােন বা�বায়ন করেত স�ম হেয়েছ। তােদর অ�েল তার 

�কান কতৃ�� �নই। আর তারা তােক বায়আতও �দয়িন। তাহেল এ দািবর কী �যৗি�কতা �য �স �নতৃে�র অিধক 

হকদার। �স �কবল তার আশ-পােশর �িট কেয়ক �লােকর বায়ােতর িভে�েত িখলাফাত দািব কেরেছ। �স �তা 

িখলাফাহ দািবর পূেব�ও মানুেষর িনকট তােদর হক �প�েছ িদেত স�ম হয় িন। তাহেল �স িকভােব এখন তােদর 

বায়আত, আনুগত� এবং সাহায� কামনা কের?!  

িখলাফেতর দািবদার ব�ি�র যখন িখলাফেতর দুিট �কন তথা- ‘বায়আত এবং তার হকসমূহ আদােয়র 

স�মতা’অিজ�ত হয়িন। তাহেল �বশী �থেক �বশী তােক এটা বলা যােব �য, �স মুসলমানেদর িকছু অ�ল 

যবরদখল কের আেছ। আর �সখােন তার �নতৃ� হল জবরদি�র �নতৃ�। তার জন� এমন �কান পেদর দািব করা 

কখনই িঠক হেব না যার �থম শত�ই �স পূণ� করেত স�ম হয় িন। �সটা হল, বায়আত। তাহেল �স িক ভােব 

ি�তীয় শেত�র ভার বহন করেব। অথ�াৎ, িখলাফেতর �কূক আদােয় স�ম হেব।  

িখলাফাহ হল এক সুমহান দািয়� ও �নতৃে�র নাম। এটা দলীল ব�তীত �ধু দািবর নাম নয় এবং বা�বতা বিজ�ত 

�কান ধারনার নামও নয়। বরং এেতা এমন িকছু বা�বতা যা শরয়ীভােব িখলাফাহ �িতি�ার জন� এই বা�ব 

পৃিথবীেত পূণ� থাকেত হেব। তাহেলই এর সুফল পাওয়া যােব। এটা আেবগ ও আকা�ার নাম না �য, �ধু িকছু 

নাম ও পদবীর ব�বহােরই বা�বায়ন হেয় যােব। শরীয়েত �কবল বা�বতারই মূল� আেছ; নাম ও পদবীর �কান 

মূল� �নই। এখােন �য ��িট �ভািবকভােব সামেন আেস তা হল: বা�বজগত যখন এখেনা অনুকূেল নয় তাহেল 

এই নাম ও পদবী িনেয় এেতা তাড়া�েড়া �কন? 



ই স লা মী  ব স �  | 7 

 

বা�ব কথা হল আমরা এখেনা মুসিলমেদর উপর আ�মণকারী শ�র �মাকােবলার �থম ধােপ আিছ। আর িকছু 

িকছু অ�েল মুসলমানেদর সামান� �মতা �িতি�ত হেয়েছ; িক� তা িখলাফাহ �ঘাষণার জন� যেথ� নয়। মহান 

আ�াহর অনু�েহ আমরা িখলাফাহ �িত�ার �চ�া কের চেলিছ। আমােদর উিচত হেব অবা�ব পদবী ও উপাধীর  

িপেছ না পেড় িনেজেদর চলমান ইসলামী িজহােদর কাঠােমােক সুদৃঢ় করা, যার �নতৃ� িদে� “ইমারেত ইসলািময়া 

আফগািন�ান”।  

বা�বতা িববিজ�ত অ�ঃসারশূন� পদ-পদবীর িপছেন না ছুেট আমােদর উিচৎ চলমান ইসলামী িজহােদর কাঠােমােক 

সুসংহত করার িদেক মেনােযাগী হওয়া; যার �নতৃে� রেয়েছ ইমারােত ইসলািময়া আফগািন�ান।এটা না কের 

উে�া তার অবাধ�তা করা, তােদর অ�ণীভূিমকােক অ�ীকার করা, তার সু�র কম��েলার কুৎসা রটনা করা- �ধু 

তাই নয়, ইমারার অফাদার �সিনকেদরেকও অেযৗি�কভােব বায়আত ভে�র উৎসাহ �দওয়া - জানেত পাির এসব 

িকছু কােদর কল�ােণ করা হে�? িখলাফাহ ব�ব�া �িত�ার উপযু� পিরেবশ ও পিরি�িত স�� হেয়েছ িকনা, না 

হেল অ�ায়ী ব�ব�া কী হেত পাের;িখলাফাহ �িত�ায় কায�করী প�া �কানিট- এসব আেলাচনায় পের আসিছ। 

৩. খলীফা িনব�াচেনর সিঠক প�িত কী? 

খলীফা হওয়ার জন� শত� হল, তার �িত মুসলমানেদর স�ি� থাকেত হেব। 

আর খলীফা িনব�াচেনর প�িত দুিট- 

১. উ�াহর সব�জন�ে�য় ইমাম আেলম ও িচ�াশীলেদর পরামেশ�র মাধ�েম।  

২. পূেব�র খলীফা কাউেক িনধ�ারণ করার মাধ�েম।  

তেব উভয় ��ে�ই মুসলমানেদর স�ি� শত� �খালাফােয় রােশদীেনর খলীফা িনব�াচেনর প�িত এমনই িছল।  

বুখারী শরীেফ এেসেছ আবু বকর রািয. আনসারেদর সামেন দলীল িহেসেব বলেলন,  

ْعَرَف َهَذا اْألَْمُر ِإالَّ لِهَ " ـُ ي َرْيشٍ َوَلْن  ـُ ق ".َذا اْلَحيِّ ِمْن   

 ‘এ িবষয়িট (িখলাফাহ) কুরাইেশর এ �গাে�র জন�ই িনধ�ািরত।’   

 মুসা�ােফ আ�ুর রা�ােক এেসেছ, 

"دارًا ونسًبا العربِ  فهم أوسطُ  من قريشٍ  إال لهذا الحيِ  هذا األمرَ  العربُ  ولن تعرفَ "  

 ‘আরবরা এ িবষয়িট (িখলাফাহ) কুরাইেশর �লাক ব�তীত অন� কােরা জন� �মেন �নেব না। �কননা, তারা 

অ�েলর িদক �থেক এবং বংেশর িদক �থেক ���।’  
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অথ�াৎ আবু বকর রািয. তােদর সামেন এই দলীল �পশ করেলন �য, সকল মুসলমান (তখন মুসলমান �ধু 

আরেবই িছল) �কবল কুরাইেশর �কান �লােকর �িতই স�� হেব। কারণ, তারাই িনবাস ও নসব তথা 

বংশেগৗরেব ���। অন� �ােন এেকবাের এ শে�ই হাদীস এেসেছ, 

.تتوفُر فيه شروُط الخالفِة الشرعيةِ من  في أن يختاروا من بينِ  لهم الحقُ  - الَحل والعقدِ  هم أهلُ ويمثلُ - المسلمين  أي أن عامةَ   

অথ�াৎ সাধারণ মুসলমােনর (তােদর �িতিনিধ� করেবন ইসলামী উ�াহর সব�জন�ে�য় ইমাম, আেলম ও 

িচ�ানায়কগণ) অিধকার রেয়েছ �য, তারা এমন �লাকেক খলীফা িনধ�ারণ করেব যার মেধ� িখলাফেতর শত�সমূহ 

িবদ�মান।’ 

আর িঠক এ িবষয়িট মদীনা মুনাওয়ারায় এক খুতবায় খলীফাতুল মুসিলমীন ওমর ইবনুল খা�াব রািয. �� কের 

বেলেছন, 

" ُهْم َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوفٍ ُكْنُت أُْقِرُئ رِ " ـْ ن َنَما أَنَا ِفي َمْنزِلِِه ِبِمًنى َوُهَو ِعْنَد ُعَمَر  ،َجاًال ِمْن اْلُمَهاِجِريَن ِم ـْ ي ـَ ب ـَ ف

َقالَ  ،ِفي آِخِر َحجٍَّة َحجََّها إِْذ َرَجَع إَِليَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ  ـَ َرُجًال أََتى أَمِ  :ف ْومَ لَْو رَأَْيَت  ـَ ي َقالَ  ،يَر اْلُمْؤِمنِيَن اْل ـَ يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن  :ف

ُقولُ  ،ِفي فَُالنٍ  ـَ ْعُت ُفَالنًا :ي ـَ ي َتمَّتْ  ،لَْو قَْد َماَت ُعَمُر لََقْد بَا ـَ ف لْتَةً  ـَ ف َعُة أبي بكٍر ِإالَّ  ـْ ي ـَ ب ا َكاَنْت  َواللَِّه َم ـَ َغِضَب  .ف ـَ ف

ْغِصُبوُهْم ُأُموَرُهْم، قَاَل عَبْ  - شاء اهللاُ  ـَ ي ُرُهْم َهُؤَالِء الَِّذيَن ُيرِيُدوَن أَْن  ُقْلتُ َلَقائٌِم الَْعِشيَّةَ ِفي النَّاِس فَُمَحذِّ ـَ ف يَا أَِميَر : ُد الرَّْحَمِن 

ْفَعلْ  ـَ ت ُقوُم ِفي النَّاِس، َوأَنَا فَِإنَّ اْلَمْوِسَم َيْجَمُع َرَعاَع النَّاِس َوغَ  ،َال  ـَ ت ْرِبَك ِحيَن  ـُ ق ْغِلُبوَن َعَلى  ـَ ي ُهْم ُهْم الَِّذيَن  ـَّ ن ْوغَاَءُهْم، فَِإ

ُعوَها ـَ ي ُرَها َعْنَك ُكلُّ ُمطَيٍِّر، َوَأْن َال  ـِّ ي ُقوَل َمَقالًَة يَُط ـَ ت ـَ ف ُقوَم  ـَ قْ َوَأْن َال َيَضُعوَها َعَلى َمَواِضِعَها، فَأَْمِهْل  ،ت ـَ ت َم دُ َحتَّى 

َتْخُلَص بَِأْهِل اْلِفْقِه َوَأْشَراِف النَّاسِ اْلِهْجَرِة َوالسُّنَِّة،  ـَ َها  ،ف ـَ ن َيِعي َأْهُل الْعِْلِم َمَقالََتَك، َوَيَضُعو ـَ ف ْلَت ُمَتَمكِّنًا،  ـُ ق ُقوَل َما  ـَ ت ـَ ف

َقاَل ُعَمرُ  ـَ ".َألَُقوَمنَّ بَِذِلَك َأوََّل َمَقاٍم أَُقوُمُه بِاْلَمِديَنةِ  - ِإْن شاء اهللاُ - اللَِّه َأَما وَ  :ف  

َنى َعَلى اللَِّه بَِما ُهَو أَْهلُُه، ثَُم : "إلى أن قال رضي اهللاُ عنه ـْ ث ا َسَكَت اْلُمَؤذُِّنوَن قَاَم فََأ َلمَّ ـَ ف َفَجَلَس ُعَمُر َعَلى اْلِمنْبَِر 

عْ  ـَ َن َيَدْي َأَجِلي، فََمْن عَ ب ْي ـَ ْلُيَحدِّْث ِبَها، َحْيُث ُد فَِإنِّي قَائٌِل َلُكْم َمَقالَةً قَْد قُدَِّر ِلي َأْن أَُقوَلَها، َال َأْدِري لََعلََّها ب ـَ ف َقَلَها َوَوَعاَها 

ْعِقَلَها َفَال ُأِحلُّ ِألَحَ  ـَ ي ".ٍد َأْن يَْكِذَب َعَليَّ َراِحلَتُُه، َوَمْن َخِشَي َأْن َال   

: إلى أن قال رضي اهللاُ عنه  

ْعُت ُفَالنًا" ـَ ُقوُل َواللَِّه لَْو قَْد َماَت ُعَمُر بَاي ـَ َلَغِني َأنَّ قَائًِال ِمْنُكْم ي ـَ ب ا   ،ثُمَّ إِنَُّه  ُقوَل ِإنََّم ـَ ي نَّ اْمُرٌؤ َأْن  رَّ ـَ ت ْغ ـَ ي َفَال 

ْلَتًة َوَتمَّ  ـَ ْد َكاَنْت َكَذِلكَ  ،تْ ف َها َق ـَّ ن ْقَطُع اْألَْعنَاُق إِلَْيِه ِمْثُل أبي بكرٍ  ،َوَلِكنَّ اللََّه َوَقى َشرََّها ،َأَال َوِإ ـُ ت َمْن بَايََع  ،َولَْيَس ِمْنُكْم َمْن 

َعهُ  ـَ ي َباَيُع ُهَو َوَال الَِّذي بَا ـُ ي ْقَتَال  َعْن غَْيِر َمُشوَرٍة ِمْن اْلُمْسِلِميَن فََال  ـُ ي ".َتِغرًَّة أَْن   

: إلى أن قال رضي اهللاُ عنه  

َر اللََّغطُ " ـُ ث َفَعْت اْألَْصَواتُ  ،َفَك ـَ ت ُقْلتُ  ،َحتَّى فَرِْقُت ِمْن اِالْخِتَالفِ  ،َواْر ـَ ْعُتُه  .ابُْسْط يََدَك يَا أبا بكرٍ  :ف ـَ ي َبا ـَ ف َبَسَط يََدهُ  ـَ ف

َعْتُه اْألَْنَصارُ  ـَ ي  "ثُمَّ بَا
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‘আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রািয. �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, আিম অেনক মুহািজরেদর �করাত পড়াতাম তােদর মেধ� 

আ�ুর রহমান ইবেন আউফ রািয.ও িছেলন। আিম তখন িমনায় তাঁর বািড়েত িছলাম আর িতিন ওমর  ইবনুল 

খা�াব রািয. এর সােথ িছেলন। এটা িছল ওমর রািয. এর জীবেনর �শষ হ�। আ�ুর রহমান আমার িনকট িফের 

এেস বলেলন, ‘তুিম যিদ ঐ �লাকিটেক �দখেত �পেত �য আজ আমী�ল মুিমনীেনর িনকট এেসিছল। �স তাঁর 

িনকট এেস বলল, �হ আমী�ল মুিমনীন! আপিন ওমুক �লােকর ব�াপাের কী বেলন? �য বেল ‘ওমর ইে�কাল 

করেল আিম অমুকেক বায়আত িদব। আ�াহর কসম আবু বকর রািয. এর বায়আত �তা িছল একিট আকি�ত 

ঘটনা মা� আর এটা পূণ� হেয়েছ।’ হযরত ওমর রািয. তখন �ু� হেয় বলেলন, ‘ইনশাআ�াহ আজ স��ায় আিম 

মানুষেক ঐ সকল �লােকর ব�াপাের সত�ক করেবা যারা মানুেষর অিধকার �কেড় িনেত চায়। আ�ুর রহমান রািয. 

বেলন, তখন আিম তাঁেক বললাম, �হ আমী�ল মুিমনীন! আপিন দয়া কের এমনিট করেবন না। কারণ এই 

�মৗসুেম অেনক সাধারণ �লাক এবং উশৃ�ল �লাক এক� হেয়েছ। িন�য় আপিন যখন খুতবা িদেত দাঁড়ােবন 

তখন তারাই আপনার আশ-পােশ থাকেব। আর আমার ভয় হয় �য, �েত�েকই আপনার কথা না বুেঝ িনজ িনজ 

এলাকায় িফের যােব এবং �সটােক ভুলভােব উপ�াপন করেব। 

সুতরাং আপিন মদীনায় �ফরা পয�� অেপ�া ক�ন। িন�য় মদীনা দা�ল িহজরত এবং �সখােন আেছ অেনক 

ফকীহ এবং সুধী মানুষ। আপিন িনি�ে� যা ইে� তাই বলেত পারেবন। কারণ, আহেল ইলমগণ আপনার কথা 

বুঝেত পারেব এবং তারা তা যথাযথ ব�াখ�াই করেব। অতঃপর ওমর রািয. বলেলন, আ�াহর কসম! ইনশাআ�াহ 

আিম মদীনায় িফের সব��থম �য খুতবািট িদব তা এই খুতবাই হেব।  

ইবেন আ�াস রািয. বেলন, অতঃপর (মদীনায় িফের আসার পর) ওমর রািয. িম�ের উপেবশন করেলন এবং 

যখন মুয়াি�ন আজান �শষ করেলন তখন িতিন দাঁড়ােলন এবং আ�াহ তাআলার �শংসা করার  পর বলেলন, 

‘আজ আিম আপনােদরেক এমন একিট কথা বলেবা যা বলা আমার দািয়�। মেন হে� আমার মৃতু� সমাগত! 

সুতরাং �য ব�ি� আমার কথা ভালভােব বুঝেত পারেব �স �যন তা তার সাধ�মত মানুেষর কােছ �প�েছ �দয়। আর 

�য ব�ব� যথযথ বুঝেত পারেব না তাহেল আিম এমন কাউেক আমার নােম িমথ�া �চােরর অনুমিত �দই না। 

ইবেন আ�াস রািয. বেলন, অতঃপর িতিন বলেলন, ‘আমার িনকট এ সংবাদ এেসেছ �য, �তামােদর মধ� �থেক 

এক �লাক এমনিট বেলেছন, ‘আ�াহর কসম ওমেরর ইে�কােলর পর আিম অমুকেক বায়আত �দব। �কউ �যন 

এর �ারা �ধাকায় না পেড় �য, ‘আবু বকর রািয. এর বায়আত িছল আকি�ক বায়আত। আর তা �শষ হেয়েছ’। 

হ�াঁ এটা এমনই িছল; িক� আ�াহ তাআলা এেক ম� �থেক �হফাজত কেরেছন। আর �তামােদর মেধ� �তা আবু 

বকর রািয. এর মত জনি�য় �কউ �নই। �য ব�ি� মুসলমানেদর পরামশ� ছাড়া কেরা হেত বায়আত 

হল, তােদর কােরা (বায়আত দাতা ও �হীতা) বায়আত কায�কর হেব না। কারণ, তােদর উভেয়ই হত�ােযাগ� 

অপরাধ কেরেছ। 
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তখন অেনক �শারেগাল �� হেয় িগেয়িছল। আমার ভয় হি�ল―না জািন িবশৃ�লা �বেধ যায়। তাই আিম 

বললাম, �হ আবু বকর আপনার হাত �সািরত ক�ন। অতঃপর িতিন তার হাত �সািরত করেলন আর আিম তাঁর 

কােছ বায়আত �হণ করলাম অতঃপর মুহািজরগণ বায়আত �হণ করেলন তারপর আনসারগণ বায়আত �হণ 

করেলন।’  

 মুসা�ােফ ইবেন আবী শায়বার মেধ� এেসেছ, 

ُقوُلونَ إِنِّي قَْد َعَرْفُت، َأنَّ أُنَاًسا ... " ـَ ْلَتًة، َوَلِكنَّ اللَّهَ َوَقى َشرََّها، إِنَُّه الَ ِخالَفَةَ ِإالَ : ي ـَ ف ا َكاَنْت  ْلَتٌة، َوِإنََّم ـَ ف  ِإنَّ ِخالَفَةَ أبي بكٍر 

"َمُشوَرةٍ   

 ‘আিম জানেত �পেরিছ িকছু মানুষ বলাবিল কের, ‘আবু বকেরর বায়আত িছল আকি�ক ঘটনা’। হ�াঁ এটা 

আকি�কই িছল। িক� আ�াহ এর ম� �থেক র�া কেরেছন। �জেন �রেখা, মশওয়ারা ব�তীত �কান িখলাফাহ 

�নই। 

মুসনােদ আহমেদ এেসেছ, 

"أن يقتال ه تغرةَ للذي بايعَ  له وال بيعةَ  المسلمين فال بيعةَ  مشورةِ  أميًرا عن غيرِ  فمن بايعَ "  

 ‘�য ব�ি� মুসলমানেদর পরামশ� ব�তীত �কান আমীেরর বায়আত িদল। তাহেল বায়আত দাতা ও �হীতা কােরা 

বায়আত কায�কর হেব না। কারণ, এরা উভেয়ই হত�ােযাগ� কাজ কেরেছ।’  

আশা কির আপনারা ওমর রািয. এর এই খুতবা িনেয় একটু িচ�া-ভাবনা করেবন। তাঁর খুতবািট িছল উ�াহর 

�নতৃবগ�, মদীনার অেনক ফকীহ, িচ�ািবদ আেলমেদর সামেন। �যমনিট আ�ুর রহমান ইবেন আউফ রািয. ওমর 

রিয. �ক সতক� কেরিছেলন। আর ওমর রািয. মুসলমানেদরেক এর ��� স�েক� সতক� কেরেছন এবং 

আকলম� এটা �প�েছ িদেত বেলেছন। এটা অেনক বড় ও ���পূণ� একিট ঘটনা যা ব� সাহাবােয় �করামেদর 

উপি�িতেত সংঘিটত হেয়েছ। আর এরাই হেলন “আহলুল হাি� ওয়াল আকদ”। যারা িছেলন মুসিলম উ�াহর 

সব�জন�ে�য় ইমাম, আেলম ও িচ�ানায়ক। তােদর �কউই এ ব�াপাের মতাৈনক� কেরনিন। এটা সাহাবােয় 

�করােমর ইজমার মতই। কারণ, এেত �কউই িভ�মত �পাষণ কেরনিন।  

ওমর রািয. এই ���পূণ� খুতবািট িদেয় িছেলন কেয়কিট ���পূণ� িবষয়েক সামেন �রেখ।  

১. �য ব�ি� মুসলমানেদর পরামশ� ব�তীত বায়আত িনেব �স মুসলমানেদর হক িছনতাই করল।  

২. �য ব�ি� এমনিট করেব তার ব�াপাের উ�াহেক সত�ক থাকেত হেব।  

৩. তােদর বায়আত �দওয়া এবং �নওয়া �কানিটই সিঠক নয়। 
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৪. তার িনেদ�েশর অনুসরণ করা কােরা জন� জ�রী না।  

৫. আবু বকর রািয. এর বায়আত িছল আনসার ও মুহািজরেদর সব� স�িত�েম।  

৬. বায়আত সংঘিটত হেব উ�াহর সব�জন�ে�য় ইমাম, আেলম ও িচ�ানয়কেদর ঐক� মেতর িভি�েত। নাম 

পিরচয়হীন িকছু মূখ� ও অপিরিচতেদর মাধ�েম নয়। আর সাহাবােয় �করামেদর মেধ� সব�জন�ে�য় ইমাম, 

আেলমগণ তখন মদীনােতই িছেলন।  

মুসা�ােফ আ�ুর রা�ােক আেরা এেসেছ, ওমর রািয. বেলন- اإلمارةشورى ইমারা মজিলেস �রার মাধ�েম গিঠত 

হয়। 

ইমাম বায়হাকী রহ. সুনােন কুবরােত উে�খ কেরেছন, ওমর ইবেন খা�াব রািয. মৃতু�র পূেব� সাহাবােয় �করাম 

রািয. �দর উে�েশ� কের বেলন, 

ْلُيَصلِّ لِلنَّاِس ُصَهْيٌب َمْوَلى بَِنى ُجْدَعاَن ثََالَث لَيَالٍ " ـَ ف ْوِم الثَّاِلِث َأْشَراَف النَّاِس  ،َأْمِهُلوا فَِإْن َحَدَث ِبى َحَدٌث  ـَ ثُمَّ اْجَمُعوا ِفى الْي

َقهُ " ـُ ن َحَدُكمْ ،فََمْن تَأَمََّر َعْن غَْيِر َمُشوَرٍة فَاْضِرُبوا ُع ُروا َأ  َوُأَمَراءَ اَألْجنَاِد فََأمِّ

 ‘যিদ আমার িকছু হেয় যায় তাহেল �তামরা তাড়া�ড়া কেরা না। বনী জাদআেনর �গালাম সুহাইব িতন িদন 

ইমামিত করেব। অতঃপর তৃতীয় িদেন ��াভাজন আেলম, সুধী জনতা ও �সনাপিতরা িমেল �তামােদর একজনেক 

আমীর িনধ�ারণ করেব। আর পরামশ� ব�তীত �য আমীর হেব তার গদ�ান উিড়েয় িদেব ।’ 

বুখারী শরীেফ এেসেছ, উসমান রািয. এর বায়আেতর সময় আ�ুর রহমান ইবেন আউফ রািয. আলী রািয. �ক 

বলেলন, 

َقالَ : أُبَايُِعَك " ـَ ف ْفِسَك َسبِيًال .  ـَ ن ْعِدُلوَن بُِعْثَمانَ ، َفَال َتْجعََلنَّ عََلى  ـَ ي َلْم َأَرُهْم  ـَ ف ْعُد يَا َعِليُّ ِإنِّي قَْد َنَظرْ ُت ِفي أَْمِر النَّاِس  ـَ ب أَمَّا 

َعهُ النَّاُس اْلُمهَ اِجُروَن َواْألَْنَصاُر َوُأَمَراءُ اْألَْجنَاِدَواْلُمْسِلُمونَ ". ـَ ي َعُه َعْبُد الرَّْحَمِن َوبَا ـَ ي َبا ـَ ف ْعِدِه،  ـَ ب ْيِن ِمْن  ـَ ت  َوَرُسوِلِه َواْلَخلِيَف

 ‘�হ আলী! আিম মানুেষর মিতগিত ল� কেরিছ অতঃপর আমার কােছ উসমােনর সমক� আর কাউেক মেন 

হয়িন। সুতরাং তুিম িকছু মেন কেরা না। তখন হযরতআলী রািয, বলেলন, আিম তার হােত বায়আত িদি� আ�াহ 

তাঁর রাসূেলর িবধান �মেন এবং পূেব�র দুই খলীফার পদা� অনুসরণ কের। এর পর আ�ুর রমান এবং মুহািজর 

আনসার ও �সনাপিতগণসহ সব�সাধারণ সবাই উসমান রািয. এর হােত বায়আত �দন।’  

এই হাদীেস আমরা অেনক ���পূণ� একটা তথ� �পেয়িছ। তাহেলা �ধুমা� িখলাফােতর শত�সমূহ িবদ�মান 

থাকেলই �স খলীফা হেত পারেব না। যত�ণ না উ�াহর প� �থেক সব�জন�ে�য় ব�ি�বগ�রা তােক খলীফা 

িহেসেব িনধ�ারণ কের। একটু ল� কের �দখুন, ওমর রািয. �য, ছয় জনেক িনধ�ারন কের িছেলন তারা �েত�েকই 

িছল খলীফা হওয়ার �যাগ�। অতঃপর তােদর মধ� �থেক আলী এবং উসমান রািয. �ক িনব�াচন করা হেয়েছ। 
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অতঃপর এ দুজেনর মধ� �থেক উসমান রািয. �ক খলীফা বানােনা হেয়েছ। আলী রািয. িক� খলীফা হওয়ার 

অেযাগ� িছেলন না। এ কথা বলার সাহস কার �য, িতিন িছেলন িখলাফেতর অেযাগ�; বরং তাঁর মেধ�ও িখলাফেতর 

�যাগ�তা িছল। িক� উ�াহ তােক খলীফা না বািনেয় অন� আেরকজন িখলাফেতর �যাগ� �লাকেক খলীফা িহেসেব 

িনব�াচন কেরেছন।  

এই হে� �খালাফােয় রােশদীেনর িসরাত। আশা কির িবষয়িট �� করেত �পেরিছ �য, পুেরা উ�াহর �িতিনিধ� 

করেবন তােদর ��াভাজন �নতৃবগ�, আেলম ও িচ�ানায়কগণ। তাঁরা �কান িবষয় �হণ করেল উ�াহ �সটােক 

�হণ কের িনেব। আর তারঁা �কান িবষয় ত�াগ করেল পুরা উ�াহ �সটােক ত�াগ করেব। সুতরাং তারাই 

িখলাফেতর �যাগ� �লাকেদর বাছাই কের তােদর মধ� �থেক একজনেক খলীফা িহেসেব িনধ�ারণ করেব।  

শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ. এর ফেতাওয়া এটাই িছল এবং িতিন রােফজীেদর দািবেক কিঠনভােব 

�ত�াখ�ান কেরেছন। রােফজীরা আবু বকর রািয. এর ব�াপাের িমথ�া অপবাদ িদেয় বেল �য, আবু বকর রািয. �ক 

সাহাবােয় �করাম রািয. �দর মধ� �থেক মা� অ� কজন বায়আত িদেয়িছল। ইমাম ইবেন তাইিময়া রহ. িহলাকারী 

রােফজীেদর এ কথােক খ�ন কের বেলন, 

 

"ولو قُ در أن عمرَ  وطائفةً  معه بايعوه، وامتنع سائرُ  الصحابةِ  عن البيعةِ  لم يصرْ  إماًما بذلك، وإنما صار إماًما بمبايعةِ  

 جمهورِ  الصحابةِ ، الذين هم أهلُ  القدرةِ  والشوكةِ .

............ 

 فمن قال إنه يصيرُ  إماًما بموافقةِ  واحدٍ  أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرةِ  والشوكةِ  فقد غلط.

........ 

.هم الذين بايعوا أبا بكرٍ  - صلى اهللاُ عليه وسلم-  اهللاِ  الذين بايعوا رسولَ  فجمهورُ   

..... 

وأما عمرُ  فإن أبا بكٍر عهِ د إليه وبايعه المسلمون بعد موتِ  أبي بكٍر، فصار إماًما لما حصلت له القدرةُ  

 والسلطانُ بمبايعتِ هم له.

...... 

فيقالُ  أيضً ا عثمانُ  لم يصرْ  إماًما باختيارِ  بعضِ هم بل بمبايعةِ  الناسِ  له، وجميعُ  المسلمين بايعوا عثمانَ  بنَ  عفانَ ، ولم 

.ه أحدٌ عن بيعتْ  يتخلفْ   

 .....وإال فلو قُ در أن عبدَ  الرحمنِ  بايعه، ولم يبايعْ ه عليٌ  وال غيرُ ه من الصحابةِ  أهلِ  الشوكةِ  لم يصرْ  إماًما"

‘যিদ এটা ধের �নয়া হয় �য, ওমর রািয. এবং হােত �গাণা কেয়কজন তাঁেক (আবু বকর রািয. �ক) বায়আত 

িদেয়িছেলন। আর অন� সকল সাহাবী রািয. তােক বায়আত �দওয়া �থেক িবরত �থেকেছন। তাহেল �তা �স এর 
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মাধ�েম ইমাম হেত পারেতন না। বরং িতিন অিধকাংশ সাহাবােয় �করােমর বায়ােতর মাধ�েম ইমাম হেয়েছন। যারা 

িছেলন �ভাবশালী এবং সব�জন�ে�য় ব�ি�। যারা বেল �য, িতিন ইমাম হেয়েছন দুই চারজন �লােকর বায়ােতর 

িভি�েত এবং তারা আসেল �ভাবশালী এবং সব�সজন�ে�য় ব�ি�বগ� নয় তােদর কথা িঠক নয়। �য সকল জম�র 

সাহাবীগণ রাসূল সা. এর কােছ বায়আত িদেয়েছন তারাই আবু বকর রা. এর কােছ বায়আত িদেয়েছন। আর 

ওমর রািয. �ক আবু বকর রািয. িনধ�ারণ কেরেছন। তাঁর মৃতু�র পর সকল মুসলমানগণ তােক (ওমর রািয. �ক) 

বায়আত িদেয়েছন �তা �স একজন �ভাশালী ইমাম হেয়েছন। আর তাঁর (আবু বকর রািয.) মৃতু�র পর তারা যিদ 

তােক বায়আত না িদেতন তাহেল িতিন ইমাম হেত পারেতন না। যিদ বলা হয় �য, �ধু মা� আ�ুর রহমান ইবেন 

আউফ রািয. ওসমান রািয. �ক বায়আত িদেয়েছন। আর আলী রািয. সহ �কান সাহাবীই তােক বায়আত �দনিন। 

তাহেল িতিন ইমাম হেলন িকভােব?’  

আিম ঐ ব�ি�েদর বলিছ যারা মেন কের �য, ‘িখলাফাতুন নুবুওয়াহ’ সংঘিটত হেব অ� িকছু অপিরিচত �লােকর 

বায়আেতর মাধ�েম, উ�াহ যােদর ব�াপাের িকছুই জােন না। অতঃপর তারা আেলম-ওলামা ও মুজািহদীনসহ সকল 

মুসলমােনর ব�াপাের িমথ�া অপবাদ �দয় �য, তারা ‘িখলাফা আলা িমনহািজন নুবুওয়াহ’ মােন না। আিম তােদরেক 

বলিছ, ‘আপনারা �য িস�া�টা িনেয়েছন তা আসেল ‘রােফজী �মাতােহর িহলী’র সােথ পুরাপুির িমেল যায়। যারা 

আবু বকর রািয. এর ব�াপাের িমথ�া অপবাদ িদেয় বেল, অ� িকছু সাহাবা ব�তীত আবু বকর রািয. �ক আর �কউ 

বায়আত �দয় িন। 

শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ. এমন িচ�া-দশ�নেক কড়াভােব রদ কেরেছন। িতিন ��াথ�হীন ভাষায় বেলেছন 

�য, �খালাফােয় রােশদীেনর বায়আত সংঘিটত হেয়েছ উ�াহর সব�জন�ে�য় আেলম, সুধীজন ও িচ�াশীলেদর 

ঐক�মেতর িভি�েত অথবা সকল সাহাবােদর ঐক�মেতর িভি�েত। সুতরাং যারা মেন কের অ�াত অখ�াত িকছু 

�লাক উ�াহর িব�ে� িগেয় কাউেক বায়আত িদেল তা শরয়ী িভি� �পেয় যােব। তারা �কারা�ের রােফজী 

�মাতােহর িহিল ও তার অনুসারীেদর পে�ই �মাণ দাড় করাে�ন। তারা িক �ভেব �দখেবন �কমন জিটল 

সমস�ায় তারা জড়াে�ন। এক িদেক রােফজীেদর িবেরািধতা অন� িদেক িনেজেদর িচ�া-দশ�েন তােদরই পে� 

দলীল দাঁড় করােনা। অ�ুত �িবেরাধী কম�কা�!! 

 বায়আত (আনুগেত�র চুি�) সংঘিটত হয় স�ি�র মাধ�েম, বাধ� কের বায়আত হয় না। আর এ কারেণই ইমাম 

মােলক রহ. মদীনা বাসীেদর ব�াপাের ফেতাওয়া িদেয় িছেলন- 

تمت باإلكراهِ  ، ألنها بيعاتٌ باطلةٌ  هم للمنصورِ أن بيعاتِ    

 ‘মানসুেরর �িত তােদর বায়আত বািতল। �কননা এই বায়আত �জারপূব�ক সংঘিটত হেয়েছ।’ 
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ইবেন কাছীর রহ. ১৪৫ িহজরীেত মদীনা বাসী কতৃ�ক মুহা�দ ইবেন আ�ু�াহেক বায়আত �দওয়া �সে� বেলন, 

ذمهم بها،  وذكر عنهم أشياءَ  ، فتكلم في بني العباسِ في هذا اليومِ  المدينةِ  أهلَ  اهللاِ  عبدِ  بنُ  وقد خطب محمدٌ "

.هم إال القليلَ كلُ   المدينةِ  ، فبايعه أهلُ والطاعةِ  إال وقد بايعوه على السمعِ  بلًدا من البلدانِ  لم ينزلْ   

وقد روى ابنُ  جريرٍ عن االمامِ  مالكٍ : أنه أفتى الناسَ  بمبايعتِ ه، فقيل له: فإن في أعناقِ نا بيعةً  للمنصورِ ، فقال: إنما كنتم 

 مكرهين وليس لمكرهٍ  بيعةٌ .فبايعه الناسُ  عند ذلك عن قولِ  مالكٍ "

  

‘মুহা�াদ ইবেন আ�ু�াহ মদীনাবাসীেক উে�শ� কের ভাষেণ বনী আ�াসীেদর অেনক �দাষ উে�খ করার পর 

বলেলন, �স �য অ�েলই �েবশ কেরেছ �সখানকার �লােকরা তােক আনুগেত�র বায়আত িদেয়েছ। অতঃপর অ� 

িকছু �লাক ব�তীত সকল মদীনাবাসী তােক বায়আত িদেয়িছল।’   

ইবেন জারীর ইমাম মােলক রহ. স�েক� বেলন, 

أنه أفتى الناسَ  بمبايعتِ ه، فقيل له: فإن في أعناقِ نا بيعةً  للمنصورِ ، فقال: إنما  كنتم مكرهين وليس لمكرهٍ  بيعةٌ .فبايعه الناسُ  عند ذلك 

مالكٍ  قولِ   

 ‘িতিন (ইমাম মােলক রহ.) তােক (মুহা�াদ ইবেন আ�ু�াহেক) বায়ােতর ব�াপাের ফেতায়া িদেলন। তখন তােক 

বলা হল, তারা �তা ইিতপূেব� মানসুরেক বায়আত িদেয়েছ। তখন িতিন বলেলন, �তামরা বাধ� িছেল আর 

বাধ�কারীর বায়আত �হণেযাগ� নয়। তখন ইমাম মােলক রহ. এর ফেতায়ায় সবাই তার হােত বায়আত হন।’  

ফুকাহােয় �করােমর উপেরা� দিলেলর সােথ আমরা ইিতহােসর পাতায় সংরি�ত একিট ঘটনাও িমিলেয় �দখেত 

পাির। ঘটনািট আ�াসী খলীফা মু�ানিসর এর হােত বায়আত সং�া�। তাতারীেদর হামলায় আ�াসী �খলাফেতর 

পতেনর সােড় িতন বছেরর মাথায় মু�ানিসর িব�াহ ৬৫৯ িহজরীেত যখন িমসের আগমন কেরন, তখন িমসর ও 

শােমর সুলতান �কনু�ীন �ববিরস ও সুলতানুল ওলামা শােয়খ ইযু��ীন িবন আ�ুস সালামসহ �নতৃ�ানীয় 

আেলমরা তাঁর হােত বায়আত �দন। ইসলামী ইিতহােসর এ িদনিট িছল আিব�রণীয়। অথচ, খলীফা মু�ানিসেরর 

বায়আেতর এক বছর পূেব� ৬৫৮ িহজরীেত খিলফা “হােকম িব আমির�াহেক” হলেবর অিধপিত এবং �� সংখ�ক 

মুসিলম জনতা খলীফা িহেসেব বায়আত �দন। িক� িমসর ও শােমর সুলতান এবং বেরণ� আেলমগণ এেক �ীকৃিত 

না িদেয় খলীফা মু�ানিসর এর হােত বায়আত �দন। আর এিটই িছল �যৗি�ক। কারণ, িমসরই িছল তখন 

ইসলামী শি�র �াণেক�। তাই সুলতানই িমসর, শাম, হলব, �হজায ও �লািহত সাগেরর উপকূলীয় অ�েলর 

হত�াকত�া। তাছাড়া, িব�-বািণিজ�ক �লনেদনও তাঁর কতৃ�ে� িছল। এেতা িছল ব�গত িদক। আর নীিতগতভােবও 

িতিনই �যাগ� িছেলন। কারণ, িতিন হারামাইন শরীফাইন ও মসিজেদ আকসা- এ িতন মসিজেদর ত�াবধায়কও 
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িছেলন। তাছাড়া, তৎকালীন সমেয় িমসরই িছল িসংহভাগ আেলম-উলামা ও সুধী জনতার আবাস�ল। অতঃপর 

‘হােকম িব-আমরী�াহ’ও খলীফা মু�ানিসর এর হােত বায়আত �দন। 

এ ঘটনা �থেক আমরা এটাও জানেত পাির �য, িবিশ� আেলমগণ �যমন- সুলতানুল উলামা ইযু�ীন আ�ুস সালাম, 

হােকম িব-আমরী�াহর হােত �িট কেয়ক �লােকর বায়আতেক �ীকৃিত �দনিন। ইিতহােসর এ ঘটনািট যিদও শরয়ী 

দিলল িহেসেব দাঁড় করােনা যােব না, তেব আেলাচ� িবষয় বুঝেত সহেযািগতা হেব িন�য়। 

উপেরা� ঘটনা �থেক আেরা যা বুঝা যায় তা হল- মু�ানিসর িব�াহ খলীফা িহেসেব বায়আত লােভর পর শাসন 

�মতা সুলতান �ববিরেসর কােছ হ�া�র কেরন জনসমে�। এ ঘটনা আমােদর এ ��রণাই �যাগায় �য, আমরাও 

�কান �গাপন বায়আেত অংশ �নওয়ার পূেব� এর যথাথ�তা িবেবচনায় এেনই �যন িস�া� �নই। কারণ, আমরা যখন 

�দিখ িখলাফেতর দািবদার ব�ি� িতিন �য কথা বলেছন, তার অনুসারীরা িভ� িকছু বলেছন, তখন স�ত কারেণই 

আমরা িব�া� হই- িতিন িক �ীয় অনুসারীেদরই িবেরািধতা করেছন, না িনেজই িস�া�হীনতায় ভুগেছন? না তার 

অিতউৎসাহী অনুসারীরা তার নােম এসব আজ�িব িবষয় রটাে�? 

শত�যু� বায়আেতর অিত সা�িতক নিজর �াপন কের �গেছন শােয়খ আবু হামজা আল- মুহােজর রহ.। শােয়খ 

আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. এর হােত িতিন বায়আত �দন এ শেত�েয, শােয়খ আবু ওমর আল-বাগদাদী শােয়খ 

উসামা িবন লােদন রহ. এর অনুগামী হেত হেব।’ যার ফেল শােয়খ আবু ওমর বাগদাদীও আমী�ল মু’িমনীন 

�মা�া মুহা�দ ওমর মুজািহেদর হােত বায়আেতর ব�েন যু� হেয় যােবন। শােয়খ  আবু ওমর বাগদাদী রহ.ও তা 

সাদের �মেন �নন। এ িবষয়িট �য়ং শােয়খ আবু হামজা আল মুহােজর রহ. আমােদর প�েযােগ অবিহত কেরন। 

৪. খলীফার �ধান �ণ বা �বিশ�� কী? 

ফুকাহােয় �করাম খলীফার জন� অেনক শত� উে�খ কেরেছন। ত�েধ� আিম এখােন মা� একিট শত� উে�খ করব। 

যা বত�মােন মানুষ �ায় ভুেলই �গেছ। আর এই শত�িট হল ‘আদালত’। ল� করেল �দখা যােব �য, এই একিট 

মা� শেত�র মেধ�ই অন� সকল শত� চেল এেসেছ।  

‘আদালাত’ তথা ন�ায়পরায়নতা এিট এমন একিট শত� যা শরীয়েতর �িতিট দািয়ে�র জন�ই অপিরহায�। অথ�াৎ 

আদালত ছাড়া শরীয়েতর �কান দািয়�ই �হণেযাগ� নয়। আর এ কারেণ এটা িবিশ�জন হওয়ার পূব�শত�। এবং 

খলীফা �ািথ�র জন�ও শত�। সুতরাং, �কান অপিরিচত ব�ি� অথবা যার আদালাত ��িব� �স শরয়ী �কান দািয়� 

�হেণরই �যাগ� নয়। ��িব� ব�ি� খলীফা �তা দূেরর কথা িবিশ�জেনর কাতােরই পেড় না। মহান আ�াহ 

তাআলা বেলন,  

َراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن ُذرِّيَّ  ـْ ب َلى ِإ ـَ ت ـْ ب َناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن﴾ِتي قَ ﴿َوإِِذ ا ـَ اَل الَ ي  



ই স লা মী  ব স �  | 16 

 

 ‘যখন ইবরাহীমেক তাঁর পালনকত�া কেয়কিট িবষেয় পরী�া করেলন, অতঃপর িতিন তা পূণ� কের িদেলন; (তখন 

তার পালনকত�া) বলেলন, ‘আিম �তামােক মানবজািতর �নতা করব’। িতিন বলেলন, আমার বংশধর �থেকও! িতিন 

বলেলন, আমার অ�ীকার অত�াচারীেদর পয�� �প�ছেব না।’  

এই আয়ােতর ব�াখ�ায় ইমাম কুরতুবী রহ. খুয়াইজ মানদাদ রহ. এর একিট উি� নকল কেরন। খুওয়াইজ মানদাদ 

রহ. বেলন, 

عنه ما يرويه عن  قبلُ ، وال يُ صالةٍ  ا، وال إمامَ ا وال مفتيً وال حاكمً  ا وال خليفةً نبيً  ا لم يكنْ من كان ظالمً  وكلُ 

ه في األحكامِ شهادتُ  قبلُ ، وال تُ الشريعةِ  صاحبِ   

‘জােলম ব�ি� নবী হেত পারেব না। খলীফা হেত পারেব না। হাকীম হেত পারেব না। মুফতী হেত পারেব না।  

এবং নামােজর ইমামও হেত পারেব না। তার বিণ�ত �কান হাদীসও �হণেযাগ� নয় এবং আহকােমর ��ে� তার 

সা��ও �হণেযাগ� নয়।’  

সুতরাং যার আদালাত ন� হেয় �গেছ �স শরীয়েতর �কান ‘দািয়�’ লােভর অেযাগ�। �যমন: িখলাফাত, ইমামত, 

�হণেযাগ� ইমাম ও আেলম। আদালত িবন� হওয়ার উদাহরণ হল �যমন, �স দািয়� �নওয়ার পর শরীয়ত 

অনুযায়ী ফায়সালা কের না। িমথ�া বেল। অথবা, চুি� ভ� কের। অথবা তার আমীেরর অবাধ�তা কের। 

মুসলমানেদর তাকফীর করার ��ে� বাড়াবািড় কের। তােদর উপর িমথ�া অপবাদ �দয়। তােদর র� ও স�ান 

িনেয় �খলা কের আর আেপাষহীন সত�বাদী আেলমগেণর অব�ান তার স�ূণ� িবপরীেত। 

সকল মুজািহদ ভাইেদর �িত আর সব��থম আমার িনেজর �িতই আমার অনুেরাধ ও নিসহতঃ  

 ‘কােরা িব�ে� অ� ধারেণর পূেব� িনি�ত �হান, �স ইসলােমর শ�, হত�ােযাগ� িকনা ? �জেন রাখুন, আপনার 

আমীর আপনােক তার ব�ি�গত রাজৈনিতক �কান উে�শ� হািসেলর জন� ব�বহার করেছ িকনা? অথবা কতৃ�� 

�হণ বা ব�ি�গত শ�তার কারেণ তােক দমেনর জন� আপিন ব�ব�ত হে�ন িকনা? ভুেল যােবন না, িকয়ামেতর 

িদন আপনার আমীর আপনার �কানই কােজ আসেব না। আপনার রেবর সামেন আপনােকই দাড়ােত হেব এবং 

আপনার িনেজর �িতিট কেম�র িহসাব িদেত হেব। কােরা ব�পাের িনি�ত হওয়া ব�তীত তােক তাকফীর করেবন 

না। চির�হীন, সুেযাগবাদী �লােক পিরণত হেবন না। �জেন রাখেবন, িকয়ামেতর িদন আপনার িহসাব আপনােকই 

িদেত হেব। আপনার আমীর আপনার �কান উপকার করেত পারেব না। বরং �স �তা িনেজই অেন�র মুখােপি� 

থাকেব। �কারআেনর এই আয়াতেক �রণ ক�ন! আ�াহ তাআলা বেলন,  

دً  َعمِّ ـَ ت ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ ـَ ي .ا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِيَها َوَغِضَب اللّهُ عَلَْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ لَهُ َعَذابًا َعِظيًما﴾﴿َوَمن   
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‘�য ব�ি� ���া�েম মুসলমানেক হত�া কের, তার শাি� জাহা�াম; তােতই �স িচরকাল থাকেব। আ�াহ তার 

�িত �ু� হেয়েছন, তােক অিভস�াত কেরেছন এবং তার জেন� ভীষণ শাি� ��ত �রেখেছন।’  

রাসূল সা. এর এই হাদীসিট �রণ ক�ন! ওসামা ইবেন যােয়দ রািয. �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, 

َنا ـَ ث َع ـَ َهَزْمَناُهْم، اْلَقْومَ  فََصبَّْحنَا اْلُحَرقَِة، إَِلى - وسلم صلى اهللاُ عليه-  اهللاِ  َرُسولُ  ب ـَ  َرُجالً  األَْنَصارِ  ِمنَ  َوَرُجلٌ  أَنَا َوَلِحْقتُ  ف

ْلُتُه، َحتَّى ِبُرْمِحي، َفطََعْنتُهُ  األَْنَصاِريُّ، َفَكفَّ  .اللَّهُ  ِإالَّ  إِلَهَ  الَ : قَالَ  َغِشينَاهُ  ـَ ت ـَ ا ق َلمَّ ـَ َلغَ  َقِدْمنَا ف ـَ  وسلم، صلى اهللاُ عليه النَِّبيَّ  ب

ْلَتهُ  ُأَساَمةُ  ـَ ت ـَ ق ْعدَ  َأ ـَ ْلتُ  ".اللَّهُ  ِإالَّ  إِلَهَ  الَ : قَالَ  َما ب ـُ َعوِّذًا َكانَ  :ق ـَ ت ُرَها زَالَ  فََما .ُم ْيتُ  َحتَّى ُيَكرِّ ـَّ ن  َأْسَلْمتُ  َأُكنْ  لَمْ  أَنِّي َتَم

‘রাসূল সা. আমােদরেক �রাকার িদেক ��রণ করেলন। আমরা �সখােন সকাল �বলা এক �গাে�র উপর আ�মণ 

করলাম এবং তােদরেক পরািজত করলাম। অতঃপর আিম এবং এক আনসার তােদর এক �লােকর সা�াৎ 

�পলাম। আমরা যখন তােক ধরাশায়ী কের �ফললাম তখন �স الإلھإالهللا পড়ল আর তখন আনসার সাহাবী িবরত 

হেয় �গল আর আিম তােক আমার বশ�া িদেয় আঘাত কের হত�া করলাম। অতঃপর আমরা যখন মদীনায় িফের 

আসলাম রাসূল সা. এর িনকট এই সংবাদ �প�ছল। তখন রাসূল সা. আমােক িজ�াসা করেলন, ‘ওসামা! �স 

 পড়ার পরও তুিম তােক হত�া করেল! আিম বললাম �স, �তা আ�র�ার জন� এটা পেড়েছ। িক� রাসূল الإلھإالهللا

সা. এ কথা এেতাবার বলিছেলন �য আমার মেন হেত লাগেলা �য, আিম যিদ এ ঘটনার পূেব� ইসলাম �হণ না 

কের পের মুসলমান হতাম (অথ�াৎ পূেব� মুসলমান না হেয় তখন মুসলমান হেল �তা আর আমার �ারা এ 

অপরাধিট সংঘিটত হেতা না)।’  

.وصلى اهللاُ على سيِدنا محمٍد وآلِه وصحبه وسلموآخر دعوانا أن الحمُد ِهللا رِب العالمين،   

 والسالُم عليكم ورحمُة اِهللا وبركاتُه

 

 


